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Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar
att

avslå kontorets förslag till beslut

samt
att

därutöver anföra följande
Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte
att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till
områden för rekreation och fritid.
Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda
högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras.
Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna
för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns
inte beaktade, genomlysta eller analyserade.
Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo
på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår
viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det
framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller
skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och
därmed påverkas också Stockholms utveckling.
Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk
dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas
mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid
bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och
beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den
moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att

undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer
byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt
och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de
gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för
samhällsgemenskapen.
Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det är befogat, men att som
huvudprincip sälja ut så mycket som möjligt är inte långsiktigt och inte
god hushållning.

